
BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Umum 

Tanah sebagai pendukung bangunan mempunyai karakteristik yang 

berbeda-beda. Agar bangunan yang didukung terhindar dari retak, penurunan, 

bahkan hancur, diusahakan berbagai cara untuk memperoleh kulitas tanah sehingga 

kondisi karakteristik tanah secara teknis mampu mendukung bangunan. Namun 

dalam perkembangannya, dengan makin besarnya biaya diusakan peningkatan mutu 

tanah dengan bahan-bahan aditif yang murah dan mudah didapat. 

Dalam pengertian teknik, tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri 

dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara 

kimia) satu sarna lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk disertai zat 

caif dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong diantara partikel padat tersebut. 

Ukuran setiap butiran padat sangat bervariasi dan sifat-sifat fisik tanah 

banyak tergantung dari faktor-faktor ukuran, bentuk, dan komposisi kimia dari 

butira. Dari asal kejadiannya tanah dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu 

tanah hasil pelapukan batuan dan tanah hasil pelapukan bahan organis. Jika hasil 

pelapukan masih berada di tempat asalnya, disebut tanah r~sidual ("residual soil"), 

dan jika telah berpindah, baik oleh tiupan angin maupun aliran air disebut tanah 

terangkut ("transported soil") 
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KocbaiIyakan jCIijS tenat tel'ail'i aari bebel'apa ulc'lraa, istilab pasjr, kerikjl 

tanab lanaI! dan lempting menggambarkan ukuran partikel pada batas-batas yang 

telah ditetapkan. Namun istilah yang sama juga digunakan untuk menggambarkan 

sifat tanah yang khusus, misalnya lempung adalah jenis tanah yang bersifat 

kohesif dan plastis, sedangkan pasir digambarkan sebagai tanah yang lepas dan 

tidak plastis. 

2.1.1 Ukuran Butiran Tanah 

Tanah umumnya disebut sebagai kerikil ("gravel") , pasir ("sand"), lanau 

("silt"), atau lempung ("clay") tergantung dari ukuran partikel paling dominan 

pada tanah tersebut untuk menggambarkan tanah bcrdasarkan partikcl 

penyusunnya, beberapa organisasi telah mengembangkan batasan-batasan ukuran 

golongan jenis tanah seperti ditunjukan pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 batasan-batasan Ukuran Golongan Tanah (Braja M. Das, 1988) 

Nama Golongan Kerikil Pasir Lanau Lempung 

American Societyfor T~sting 

Materials (ASTM) 

Marsat:heesetts Institute of 

Technologi (MST) 
---_ .. 

U.S Departement of Agriculture 

(USDA) 

American Association of State 

Highway and Transportation 

Officials (AASHTO) 

Unified Soil Clasification System 

(USeS) 

75-4,75 14,75-0,075 0,075-0,005 0.005-0,001 

>2 2-0,06 0,06-0,002 <0,002 

>2 2-0,05 0,05-0,002 <0,002 

76,2-2 2-0,075 0,075-0,002 <0,002 

76,2

4,75 

4,75-0,075 Halus (lanau dan 

lempung<0,075 
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2.2 Slstem Klasnlidisi I allah 

Klasifikasi-tanab dapa t di1akl!kan secara visual atau dapat didasarkan pada 

hasil-hasil penelitian Laboratorium. Sistem klasifikasi tanah adalah sistem 

penggolongan beberapa jenis tanah yang berbeda tetapi mempunyai sifat yang 

serupa kedalam kelompok-kelompok dan sub kelompok berdasarkan 

pemakaiannya.. 

Sistem klasifikasi tanah didasarkan pada tekstumya dan pemakaiannya, 

tapi klasifikasi berdasar tekstur relatif sederhana karena didasarkan pada distribusi 

ukuran butiran tanah saja. Dalam rekayasa sipil lebih sering digunakan klasifikasi 
,.. 

brdasar pemakaian, karena selain dilihat analisis butiran juga ditinjau keplastisan 

tanahnya. 

2.2.1 Sistem Klasifikasi AASHTO 

Sistem ini didasarkan pada ukuran butiran, plastisitas dan ,ukuran batuan 

yang hams dibuang. Untuk ukuran butiran terbagi atas kerikil yang 10los ayakan 

dengan diameter 75 111m dan tcrtahun ayakan No 10,. pasir lolos ayakan NolO 

tertahan ayakan No 200, lanau dan lempung lolos ayakan No 200,.pada plastisitas 

terbagi atas lanau yang mempunyai indeks plastisitas 10 atau kurang dan lal1au 

dengan indeks plastisitas 11 atau lebih., pada batuan yang dibuang maksudnya 

adalah ukuran agregat 75mm hams disingkirkan dari sampel tanah yang akan 

ditentukan klasifikasinya, namun persentasenya harns dicatat.Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 
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Tabel2.2 Kbsifikad Tanah Uerhutir AASHTO 

j Klasifikasi urnu~ . Tanah berbutir . 
(J5% atau km-allf; dan seItmlh cOlltoh tanah lolos ayakall No. 2(0) -I 

IKJ;sifik-;;si --------;----- A-I ! 04-3 i A-2 ~. 

Ikdompok ------------ ._------, I------I-.:;--·~--·-] 
; A-I-a A-l-o I A-2-4 __ A-L-S I A-2-6 _ A-2-7
h-aj" - I I ;---11-----+---IAn ISIS ayakan I II 

) (%, 10105) I I I I 
I No. I? Maks 50 _ . I I I II I IINo. 40 I\.faks 30 Maks)O Mm 50 I 

I ~.O!OO__ . :.1~~~~S 25)_~~~~S 10 ~fakS 3~~:.13kS 35..+ Maks 35 ! Maks 3~1 
ISlfal tlnhl yang I ! i ! ! 1 ! 
; ),} .. ,. '''''.,,,1-,,:[ N< ! I!!!! I 
I \..I \J~ UfU.C&.a.l v. ! : J ' J j 

I ,10 'I j! I I' 

I
Batas cair (LL) ~I Maks 40 Min 41 IMaks 40 :&-fin 41 
lndeks plastisitas 1: I 1 

1 (PI) Maks 6 __ _ __. Nfl I :t\-1aks 10 IMaks 10 I Min 11 I :Min 11 1 

I'lipe 

I 

m3terill1 yang Batu pecah. !'3sir terikil dan pasir yang berl3nau atau I
1pa~~~:~~~~r~~~ ~~~~~~~a~l__~_~~ l hah~~___ berl~~~lmg -------------------1' 

Peliilaiau sebagai IBalli. sekali sarnpai baik 
t:u13h dnsar II , --'L 

'-I~~~..:.~~aisi!:i~!Si I.!!.1ah I,anal!..::I.emlmng AASHTO 
I Klasifikasi mum 

'" 
I 

Klasifikasi
 
kelompok
 

Analisis ayakan
 
(% lolos)
 
No. 10
 
No. 40
 
No. 200
 

-----------_.-
Sifat fraksi yang 
lolos ayakan No. 
40 
Batas cail' (LL) 
Indeks plastisitas 
'PI) 
Tipe material yang 
paling dominan 

Penilaian sebagai 

Tanah Lllilau -Lempung 
(Lebih dad 35% dati seluruh contoh tanah lolos ayakan No. 2(0) 

A-4 

:Min36 

1 
Ivfaks 40 

Maks 10 
Tanah berla 

A-5 A-6 A-7 
A7-5'" 
A-7-6° 

• 

l\-1in 36 J\-fin 36 1fin 36 ---_. ----------.  -

I 

Maks 41 Maks 40 Min 41 

Maks 10 :Min II Min 11 
nan Tanah berlemplmg 

Biasa sampai jelek 
L:::==-===--__..L _ --~tanah dasar
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2.2.2 Sistem Klasifikasi Unified 

Sistem ini pada mulanya diperkenaJkan oleh Casagrade dalam tatum 1942) 

kemudian disempurnakan lagi tahun 1952 atas keIjas3ll1a ''United State Bw-eau of 

Reclamation." Saat ini sistem tersebut banyak dipakai oleh para ahli rekayasa sipil. 

Sistem Unified membagi tanah dal3ll1 dua kelompok besar yaitu tanah berbutir 

kasar dan tanah berbutir halus. 

1.	 Tanah Berbutir Kasar ("Course Grained Soil") 

Tanah berbutir kasar adalah tanah kerikil dan pasir dimana kurang dari 50% 

bera! total contoh tanah lolos ayakan No. 200. Simbol dari kelompok ini 

dimulai dengan hw-uf awaJ G atau S. G adalah lmtuk kerikil ("gravel") atau 

tanah berkerikil, dan S adalah untuk pasir ("sand") atau tanah berpasir. 

2.	 Tanah Berbutir Halus (''Fine Grained Soil") 

Tanah berbutir halus adalah tanah dimana lebih 50% berat total contoh tanah 

lolos ayakan No. 200. Simbol dari kelompok ini dimulai dengan huruf awal M 

untuk lanau ("Silf') anorganik, C lUltuk lemplUlg ("clay") flnorganik dan 0 

Wltuk lanau organik dan lempung organik, simbul PT digunakan Wltuk tanah gambut 

("peat"), muck dan tanah-tanah lailUlya dengan kadar organik yang 

tinggi. Plastisitas dinyatakan dengan L ("plastisita'3 rendah") dan H ("plastisitas 

tinggi"). 

2.3 Struktur Mineral Lempun~ 

Struktur mineral lemplUlg adalah variasi kombinasi dari dua unit kristalin 

dasar lempung yaitu, Tetrahedra, Silika-Oksigen atoo Silika dan Oktahedra 

., 
·L 
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AlllmioiWD mau Alwnina. JIDit SiJika terdiri dari sebuah atom silikon (Si) 

dikelilingi empat atom Oksigen (0), yang berjarak sarna terhadap atom SilikoD, 

tiga atom Oksigen terletak pada dasar, dipakai bersarna oleh dua tetrahedra yang 

berdekatan. Gab1.Dlgan unit Silica membentuk Iempeng Silika yang mempooyai 

tebal 4,93 AO. 

Unit Almnina terdiri dari sebuah atom Aluminium (AI) atau Magnesimn 

(Mg) yang dikelilingi oleh atom oksigen atau Hydroxyl (OH) yang membentuk 

konfigurasi Oktahedra dengan tinggi 5,05 A0. Beberapa Oktahedra membentuk 

lempeng "gibbsite," jika posisi Al dalarn tetrahedra ditempati oleh Mg maka disebut 

"Brucite." Dari variasi kombinasi antara lempeng Silica dan lempeng Aluminium 

terbentuk mineral-minerallempWJg yang penting, diantaranya sebagai berilart : 

1.	 "Kaolinite" 

Kaolinite dihasilkan oleh pelapukan beberapa mineral lempung yang lebih aktif 

atau dapat juga terbentuk dari produk sampingan pelapukan batuan. 

2.	 "Illite" 

Utite merupakan lapisan yang terdiri dna lempeng Silica mengapit dna 

lempeog Alwnina dalam lempeog Silica terdapat substitusi Silicon oleh 

Almniniwn. Deatan tersebut menghasilkan kondisi yang stabiI dibanding 

Kaolinite sehingga Ulite lebih mudah mengembang dan menyusut 

3.	 "Montmorillonite" 

Struktur mineral "Montmorillonite" sarna dengan Illite, nam1.Dl pada 

Monlmorillonite terdapat lapisan nlbO dan kation yang dapat bertukar. Oleh 

adanya gaya Van der Walls teIjadi pergantian ion-ion, penggantian ini 
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mengakibatkan terjadinya muatan negatif netto yang tidal< seimbang pada 

mineral, sehingga kapasitas tarikan terlmdap H+ sangat besar. Sifat ini 

membuat Montmorillonite sangat mengembangjika bercampur air. 

2.4 Sifat-Sifat Umum Mineral Lempung 

a.	 Hidrasi 

Pennukaan mineral lempung bia<;anya bennuatan negatif sehingga menarik 

kation-kation bermuatan positif Selmn iiu air pori juga tertarik kanma air 

lllerupakan lllolekul dopole. Kation-kation dan kutub positif mr membentuk 

lapisan positif, sehingga bersama dengan permnkaan Jempung membentuk 

l~1')isan listrik ganda dan disebut lapisan difusi Lapisan difusi ini dapa! menarik 

molekul air atau kation di sekitarnya sehingga partikel mineral lempung dapat 

menyerup air dalmn jumlah besar (hidrasi). Gaya tm'ik antam pmtikel lempung 

dengan molekul air dan katian pasitif lainnya. relatifkuat sehingga kohesif 

b.	 Susunan partikel lempullg 

Partikel lempung berhentuk lempeng-lempeng yang pipih atau bulat dan 

memanjang. Muman negatif terkonsentra~i pada bagian perrnukaan lempung, 

sedangkan muatan positif teljadi di bagian-bagian tepi (l~iung). Apabila 

Iempung terlamt daJalll air dan membentuk koloid, akan teljadi gaya toInk 

menolak anfm- part.ikel, gaya tarik menarik Van der Waals dan gaya gravitasi 

bumi. Gaya-gaya tersebut menyebabkan sebagian partikel mengendap ke 

bawah dalam susunan terdispersi yang partikel-partikelnya berorientasi sej~ar> 

sebagian lainnya akan tinggal dalam larutan dan mengaJanli gerakan Brovvn 

'I 

'I. 
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(gerakan zig-zag yang acak dari butiran koIoid). Akibat gerakan acak tersebut 

beberapa partikel a1tan saling menempel, bagiwi tepi yMlg belllluatan posilif 

akan menempel pada bagian pennukaan yang bermuatan negati£ Keadaan ini 

disebut flokulasi seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1 

[: .• :I:: •-L-:::.dlt~~2t;.f~'\: !,,2~·~;~;' ~:;T~·.
 
Gambar 2.1 Interaksi air dengan mineral Iempung (Braja M. Das, 1988) 

c.	 Aktifitas (Daya pengembangan) 

Permukaan mineral Iempung mempunyai negatif netto. Ini mengakibatkan 

terjadinya usaba menyeimbangkan muman ini dengan tarikan kation (ion 

positif). Apabifa kation yang tertarik adalab moIekuI air (H+) yang bersifat 

dipolar maka akan timbul lapisan difusi ganda yang dapat menyerap air dalam 

jwn1ab besar) sedang apabifa yang tertarik adalab kation dari logam maIm 

muatan negatif akan menjadi netral dan aktifitas lempung men1U1U1. Sifat ini 

merupakan prinsip dari stabilisasi Wltuk memperkecil daya pengembangan 

lempWlg. 

d.	 Pengaroh zat cwr pada lempung 

Air selain berpengaruh pada konsistensi mineral lempung juga berpengaruh 

pada sifat kohesi dan kekuatannya bersifat plastis dan kohesif. Bila Iempung 

'I 

;1 

',I 
\ 

I" 

i 
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basah tersebut dikeringkan aka.n kembali menjadi bongkahan padat yang keras 

dan kuat. Fenomena ini tel:jadi untuk. Pada keadaan kering (S=O) lempung 

berbentuk padal deng311 kekuatan yang sangat tinggi. Lempung kering yang 

dihaluskan menjarli butiran-butiran keeil tidak bersifat kohesif, namun apabila 

kontak dengan air akan zat cair )"ang mempunyai molekul dipolar bukan pada 

cairan yang tidak bersiHtt dipolar seperti karbon tetraklorida (CCI4) yang jika 

dicarnpur lempung tidal< akan menimbulkan pengaruh apapun. 

2.5 Sifat-Sifat Rekayasa Mineral Lempnng 

Berjkut jni akan dihahas secant singkat sifat mineral Jempnng yang 

berhubungan dengan kegunmmnya dalam rekayasa sipil. 

2.5.1 :Konsistensi dan Pla"tisitas 

Konsistensi dapat dim:tikan suatu ukuran relaiif di mana tmmh dapat 

bembah benttik yang banvak digunakan untuk tanah herbutir haJus. Konsistensi . ..~ ~ -' 

banyak dihllbllogkan dengan karlar air, yang menunjukkan kekentalan tanah itu. 

Tanah berbutir halus akaIl berbentuk pasta plastis dan dapat dicetak 

dengan berbagai bentuk. Penambahan air akan mengurangi kohesinya dan tetap 

mudah untuk dibentuk. Pellambahall air setemsnya akan mengurangi kohesi 

smllpat hUlah tidak dapat ImiaJlaJl pada bentukny~ tetnpi ak311 mengalir pada 

benltnya sendiri sepelti liquid. Kadar air dim~ma masa tamlh berubah dari suafu 

bentuk ke bentuk lain disebut batas konsistensi. 

Atterberg membagi bentuk bahlS konsistensi tanal1 dahun beberapa bagiall. 

Batas Atterberg memperlihatkan bagaimana tanal) clapal berubah dari padal 
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sampai cairan keota! sesuai deogan kadar aimya Dari tes batas Atterberg akan 

didapatkan parameter-parameter sebagai berikut : 

a	 Batas cair ("liquid limif~)~ LL~ adalah kadar dimana lDltuk oilai-nilai diatasnya 

tanah akan berperilaku sebagai cairan keotal (pada batas antara keadaan cair 

dan keadaan plastis). 

b.	 Batas plastis ("plastic limif~), PL, adalah kadar air dimana Wltuk nilai-oilai di 

bawahnya, tanah tidak berperilaku sebagai bahan yang plastic (kadar air 

berkisar antara batas cair dan batas plastis) atau kadar air ketika tanah mulai 

retak jika digiling dellgan jari pada diameter 3 mm. Plastis limit mernpakan 

peralihan dari semi solis meojadi pJastis. 

c.	 Batas susut ("sluinkage limif'), adaJah kadar dimana untuk nilai-nilai di 

bawalmya tidak akan terdapat perubahan volume tanah kering apabila 

dikeringkan terns (tidak disertai penyusutan volume tanah). 

Keadaan tanah akibat perubahan kadar air dapat berupa pad~ semi padat, 

pJastis dan air. Bat.as-batas keadaan tersebut disebut batas-batas Atterberg 

yang ditunjukkan pada gambar 2.2. 

'p3Ci~1t . .~e:mj·lladl::lt .~l~]s~i:.l "':2-;""·"7'~ ~--~-·-·-··r .......J.~ ......_._....... ~
• 

.C _J~.. ....:......:..._....,-.._.....:. ~ ...,.. ... ., .,.--_ 
Tc-bat: 

W 1= 0: .\;/'IS WP wt ~ad......al(" {:':o1i. 

Gambar 2.2 B3tas-b3tas Atterberg (Bowless, 1993) 
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Huhllngan variasi kadar air dan volume total dan ta11311 sangat 

mempl:'ngamhi perilaku tanaJl berbutir halus. Dengan melihat perbedaan antara 

bala.':: eair dan batas plastis suam hUlah dapal ditentukan plastisitas indeksnya (PI), 

yaitu selisih Dntara halas eair dan batas plastis. Dinyatakan dengan mums: 

PI=LL- PI ( 2.1 ) 

Umumnya semakin besar nilai PI, semakin banyak masalah rekayasa yang 

timbul, seperi tegangan tanah, tekanan tanah horisontal dan potensi 

pengembangan atau penyusufan. 

Konsistensi dari t&llah natm"aJ, dltentukaJl berdasarkan harga illdeks cair 

yang dinyatakan sebagai berikut: 

LI = (LN - LL) / PI ( 2.2 ) 

Indeks kecairan berguna untuk menentukan keadaan tanah di lapangan: 

ApabiJa kelembaban tallah asli di ketahui sebagai LN dan batas plastis dan indeks 

pla.,::tisitas diketalmi, maka; 

Jika () < LI < 1 tanah bersifat sebagai bahan yang plastis, 

Jika Ll >= 1 tanah berada dalam keadaan emr 

JikaLI <: (I fanah berOOa dalam hadaan padat. 

Indeks konsistl~llsi dihitung sebagai 

Ie = (LL -1..1) / PI (2.3 ) 

Perbedaan alltara indeks konsistensi dengan indeks kecairan hanya pada nilai 

numerik. Apabila tanah dilapangan mempunyai kadar air lebih besar dari balas 

cair maIm dipakai indeks kecairan, sedangkan hila kadar air di lapangan lebih 

kecil dari bakas eair dipakai indeks konsistensi. 
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2.5.2 Kemampuan Mengembang 

Kemampuan mengembang tanah sangat dipengaruhi oIeh jenis dan jumlah 

mineral lempung yang dikulldungnya Apabila bebempa t.auah mengandung 

jumlah mineral lempung yang sama, indeks plastisitasnya akall berbeda sesuai 

jenis mineral lempung yallg dikandungnya. Menul1lt. PenyeJidikan Skempton jika 

kandungan lempung bertambah, indeks plastisitas akan bertlunbah (Br~ia 1....f. Das, 

1988). 

Parameter ynlJg dipakai sebagai indeks untuk mengjdenljfikasi 

kemampmm mengembang tanal] Jempung adalah ah1ivitas yang secara numerik 

dinyatakan dengan: 

PI 

i~Hjvjtas = ..................... ( 2.4 ) 

Persen bE:n:t butiran -( 0.002 

Akt.ivitas menyatakalJ kemampuan mengembang tanah berlempung, 

semakin besar aktivitas snatu tanah semakin besar kemampuan mengembangnya 

2.5.3 Daya Resap Tanah (Permeabilitas) 

Penneabilitas didefini::::ik31l sebagai bahan berongga yang memungkinkaTJ 

cainm untuk menembus melalui rmlllg antill' pori. Untuk masalah Geoteknik cairan 

itu adalah air dan bahan berongga adala11 tanah. Besarnya nilai penneabiIitas 

suatu tanah dinyat.akan dalarn koefisien penneabilitas (k) dalam satuan cm/detik. 

Tanah Jempung mempullyai koefisien permeabiJitas yang sangat kedl, untuk 

lempung murni umumnya berkisar 3ntara 1 x Hr6 salnpai 1 x 10.8• 
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2.5.4	 Kemampatan ("Kompresibilitas") 

Pada saar beban beKerja. pada fanah. susunan buhr-buhr fanah berubah 

sehingga pori-pori menyusut. Akibat penyusutan pori tersebut air pori dipaksa 

keluar dari ruang pori. POOa tanah berpasir yang bersifat penneabel pengaliran air pori 

berlangsung sangat cepat sehingga proses pemampatan segera selesai. Tetapi 

untuk tanah berbutir halus (lempung) yang mempunyai koefisien peIDleabilitas 

kecil. proses pengaliran air pori berlangsung sangat lambat. Akibatnya proses 

pemampatan memakan waktu yang lama, gejala demikian disebut konsolidasi. 

2.5.5	 Kekuatan Geser 

Kuat geser tanah adalah gaya perlawamm yang dilakukan oleh butir-butir 

tanah terlIadap desakan atau tarikan (HC Hardiyatmo. 1992). Nifai kuat geser 

tanah sukar ditentukan secara pasti (Bowles. 1993). karena sangat tergantung pOOa 

banyak faktor seperti; 

a keadaan tanah (angka pori~ ukuran dan bentuk butiran)~ 

b. jenis tanah (kerikil, pasir, lempung dan komposisinya.), 

c. kOOar air yang dapat bervanasi setiap sast, 

d.	 anisotropis~ sifat tanah yang tidak sarna arab lateral dan vertikal. 

Hipotesa pertarna menenai kuat geser tanah diuraikan oleh Coulomb 

(1973) adalah sebagai berikut : 

1 =c+ontg0 ........................................... (2.5 ) 

dimana 1 = kuat geser tanah 

an = tegaogan nonna! pada bidang runtuh 

c = kohesi tanah 

I, 
1 
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I/} = sudut gcsck dalam tanah 

Persamaan eli atas disebut kriteria kemntuhan man kegagalan Mohr 

Coulomb yang menyatakan ball\~'a keruntuhan akibat geser akan terjadi bila 

tegangan geser pada suatu bidang mencapai syarat tertentu (Harry eh, 1992). 

2.5.6	 Pemadatan Tanah 

Pemadatan dilakukan untuk menillgkatan kerapatan tanah yang dinyatakan 

dalam herat volume kerillgnya. Ber~t volume kering clapat ditentukan di 

Laboratorium dengan peng~iian Pemaclatan Proctor Stanclar. Dari peng~iian 

Pemadatan Proctor Shmdar dapat ditentukan kepadatan kering maksimum dan 
.. 

kad~]f air maksimuIn. Kedua nilai tersebut sel31~utnya dipakai sebagai acuan 

untuk melakuk3n pemadataJl di lapangan. 

Dari proRes pemadat.an akan diperoleh heherapa. keuntllngan yait.u: 

a meningkatkan kekuatan gaser tanah, 

b. rnemu'unkan penneabilitas tanah, 

c. menurunnya nilai kemampatan tanah. 

Pe1llac:lahm t3nah di laboratorium dilakukan dengan cam 1llemadatkan 

beberapa confoh tanah dengan kadar air yang berbeda-heda pada cetakan dengan 

ukuran tertentu dan energi pernadro:an telientu pula. Dari beberapa kadar air 

tersebut akan didapatkan kepa.datan yang berbeda sehingga dapat disusun kurva 

hubullgan kadar air-kepadatan. Kurva pemadatan untuk tiap jenis tanah 

mempunym corak yang. berbeda untuk tiap jenjs ta.nah seperti djperlihatkan pada 

Gambar2.3 

'i 
I 
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Gambar 2.3 Bentuk umurn km'Va pemadaian berbagai jenis tanah 

(Braja M. Das, 1988) 

Dntuk tuna11 kohesit: apabila pemadatan dilakukun pada kadar air disisi 

kering kadar air optimum tanah akall mempunyai struktur terflokulasi (acak). Bila 

kadar air bertambah struk1ur tanah makin terdispersi. Untuk ka.dar air yang -sarna 

energi pemadatan yang lcbih banyak partikel-pruiikel tempung yang berorientasi 

sejajar, sehingga lebih banyak stuktur tanah yang terdispersi. 

2.6 Kunsolidasi 

Konsolidasi adalah proses berkurangnya volume mau berkurangnya 

rongga pori dari tanah jenuh yang berpermeabilitas rendah akibat pembebanan, di 

mana prosesnya dipengaruhi oleh kecepman terperasllya. air pori keluar dari 

rongga pori hUlahnya Jadi bilamana sualu lapisan t~Ulah jenuh air diberi 

penambahan beban , angka pori akan naik secara rnendadak ,keluarnya air dari 

dalam pori selalui disertai dengan berkurangnya volume tanah. 
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Untuk uji konsolidasi di Laboratorimn dilakukan dengan proses uji 

konsoJidasi satu dimensi, yang pertama:-tama diperkenalkan oleh Terzaghi. 

Berdasar penelitian Leomado (1962) hasil terbaik apabila beban yang digunakan 

adalah dengan urutan 0,25 ; 0,5 ; 1,0 ; 2,0 ; 4,0 ; 8,0 ; 16 kglcm2
• 

Dari teon konsolidasi satu dimensi ini Terzaghi menurunkan konstanta

konstanta yang berkaitan erat dengan konsolidasi, adapuo konstanta konsolidasi 

itu adalah : 

2.6.1 Koefisien Perubahan Vohnne ("Coefficient ofChange") (mv) 

Koefisien perubahan volume adalah perubahan volume persatuan pada 

penarnbahan tegangan efektif. Perubahan volmne dapat dinyatakan dengan 

perubahan ketebalan atau angka pori. Jika terjadi pemunbahan tegangan efektif 

dari PI ke P2, maka angka pori akan berkurang dengan perubahan tebal. 

Rooms yang terbentuk, yaitu : 

Perubahan Volume ~ VI - V J _ HI-H J = el-e J •••••••••••••••• (2.6) 
VI - HI 1 + el 

Karena mv adalah perubahan volume persatuan penambahan tegangan, 

maka satuan dari mv kebalikan dari tekanan (cnhkg) 

2.6.2 Koefisien Konsolidasi ("Coeffisient ofConsolidation") (Cv) 

Konstanta ini mengandung daya rembes yang menentukan waktu yang 

diperlukan untuk terjadinya konsolidasi. 

2.6.3 Derajat Konsolidasi ("Degree ofConsolidation") 

Adalah prosentase daripenunman yang telah terjadi setelah waktu t 

terhadap penW'Ullan akhir keseluruhan. 
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2.6.4 Indeks Pemampat3n ("Compression Index") (Cc) 

Konstanta ini digunakan lUltuk menghitung besamya penunman yang 

teIjadi di lapangan sebagai akibat dari konsolidasi. Terzaghi dan Peck (1967) 

menyarankan persamaan empiris berikut lllltuk menghitung indeks pemampatan. 

Untuk lempung yang struktur tanahnya tak terganggu indeks pemampatannya 

Cc=O.009(IL-10) (2.7)
 

Untuk lempllllg yang terbentuk kembaJi (remolded) indeks pemampatannya
 

Cc=O.007(LL-10) (2.8)
 

2.7 Penurunan KODsolidasj 

Penurunan konsolidasi adaJah penurunan yang terjadi pada tanah 

halus. Penurunan konsolidasi dapa! dibagi menjadi 3 fase, yaitu : 

a Fase awal yaitu dimana penunman terjadi dengan segera sesudah beban 

bekerja Proporsi penurunan awal dapat diberikan daJam perubahan angka pori 

dan dapat ditentukan dari kurva. waktu terhadap penurunan dari pengujian 

konsolidasi. 

b. Fase konsolidasi	 primer atau konsolidasi hiw-odinamis, yaitu penunman yang 

dipengamhi kecepatan at iran air yang meninggaJkan tanah akibat tekanan. 

Proses konsolidasi primer sangat dipengaruhi oleh sifat tanah seperti, 

penneabilitas, kompresibilitas, angka pori, bentuk geometri tanah tennasuk 

tebal lapisan mampat. 
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c. Fasc konsoIidasi sekunder merupakan kelanjutan dan konsolidasi primer dan 

berlungsung sangat lambat. Fuse ini sanga! berpengarub pada jenis tanah 
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organis tinggi dan beberapa Iempung tak organis yang sangat mudall mampat. 
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Gambar 2.4 Penurunan yang disebabkan oleh konsoIidasi 8atu dimensi 

PeneIiti:m penurunan Konsolidasi digunakan metode akar \7v'aktU. Yaitu 

dengan menggambarkan hasil pengujian konsolidasi pada grat"lk hubungan akar 

dan waktu vs peimrunannya Kurva yang terbentuk biasanya liaier sampai kira

]{ira 60 o.~ kOIlsoJidasi. Knraterictik em'a abu' waktll ini yaitl1 dengan mene-ntukml 

U = 90 %} konsolidasi. Prosedur untuk memperoleh derajat konsolidasi U = 90 %1 

adalah sebagai berikut: 

1.	 Gambarkan grafik hubungan penurunan vs akar \IIlaktll dari data hasil peng~iian 

konsolidasi pada beban telientu yang diterapkan. 

2.	 Titik U = 0 diperoleh dengan mempeJvnnj~u)g garis dari bngian awal kurva 

yang lurus. Sehingga memotong ordinat di titik P dan memotong absis ti6k Q. 

i\nggapan kurva awal berupa garis IWllS adalah konsisten dengan anggapan 

bahwa kurva awal berbentuk parabol. 
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3.	 Garis Imus PH.. digambar dengan absis OR = L15 x absis OQ. Pernotongan dari 

PR chm kurvanya ditemukan titik R90 pada ordinat dan t90 pada absisnya 
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GaInbar 2.5 lvIetode akar i1'ahu (T(~ylor, 1948) 

M.enurut Terzhagi dan Peck (1967) . Jika lapis tanah mengalami 

pE'mbebamm maka lapisan tanah mengalami regangan atau penurunan 

(settlement). Reg~ll1gan yang teljadi dalam tanah ini disebabkan oleh belllbahnya 

susunan tanah maupun oleh penglU'~Ulgan rongga pori atau air dalarn tanah 

tersebut. 

2.8 Tekan Bebas 

Pengujian tekan bebas ("Uncon.fined Compressive test") mempakan 

pengUJlatl tanah dengan kondisi tak terkonsolidasi-tak terdrainasi 

("unconsolidated undrained"'). Pengujian dilakukan terhadap sampel tanah tak 

terganggu dan sampel tanaIl yang telah dicampur aditif Kriteria perbandingan 

sampel tanah, panjang terhadap di.ameter (UD) adalab 2 < LID < 3. Pada 

penelitian ini digunakall rasin LID = 2. Pelaksanaan pengujiall adalah dengall 
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mengontrol kecepatan defonnasi antara 0.5 sampai 2,0 persen per menit 

PenguJlan dlhenbkan Jika t3riaIi menc8paI kenmtiihaD atall Jlka regangan teI8fi 

mencapai 20 persen meskipun belmn nmtuh. Dan hasil pengujian Tekan Bebas, 

BrajaM. Das (1988) menghitung nilai kuat geser Cu dengan persarnaan : 

Cu =	 0,5 qu 

qu = PIA 

dengan 

Cu = kuat geser tanah(kglcm2
) 

qu = kuat tekan bebas (kglcm2
) 

P = Beban maksimwn (kg) 

A = Luas tarnpang sampel tanah (cm2
) 

2.9	 Kapur Karbit 

Kapur karbit dihasilkan dari reaksi kimia. kalsiwn oksida. (CaO) dengan 

unsur karbon (C). 

CaO + 3C ------007 CaC2 + CO (2.9) 

Kemudian apabila kapur karbit ini (CaC2) dicampur dengan air akan 

menghasilkan gas asetilin (C2H2) dan kapur susu (Ca(OHh). Adapun reaksi 

kimianya adaIah sebagai berikut : 

CaC2 + lbO ----~ C2Hi + Ca(OH)2 ( 2.10 ) 

("Compressed Cias Association, 1970") 

Dan hasil reaksi kapur karbit yang menghasilkan kapur suso, dimana 

nunus kimianya sarna dengan kapur padam yang sudah populer digunakan, yaitu 
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Kapur padam yang berupaJenangan t'Jiaafewslurry') manpIDl yang berupa kaWm 

("bulk") dengan fnmus kimia Ca(OHh -{De~t. PeriaGl:Jstriaa sn 0024,1973) Pada 

penelitian ini diambil kapur karbit daTi Sedayu. 

2.10 Durabilitas 

Kemampuan atan claya taban suatu bahan konstuksi terhadap proses cuaca, 

erosi dan carn penggunaannya dikenal dengan istilah Durabilitas, Durabilitas ini 

ditunjukkan dengan nilai qu (kuat tekan bebas).Adapun pemeraman adalah usaba 

mengurangi pengaruh luar,terutama terhadap perubahan cuaca terhadap bahan 

konstruksi yang akafi digunakan. 

Berdasarkan penelitian saudara Budi Utomo dan Bambang Wiyollo (1997, 

UII),terhadap tanah lempung Kasongan dengan aditif limbah batubara dengan 

pemeniman sarnpel yang telah terpadatkan dengan pemadat- standar didapat 

peningkatan kuat tekan bebas pada waktu pemeraman 28 hari. Pada penelitian ini 

digunakan waktupemeran 3,7,14,21,dan 28 had. 

2.1.1 Stabilisasi Tanah Lempung 

Berdasarkan penelitian A. Halim Hasmar (1995, ITB). Stabilisasi tanah 

tempung ndalah usaba perbaikan sifat-sifat teknis tanah sehingga dapat memenuhi 

persyaratan tertentu sesuai dengan manfaat yang diharapkan. Untuk tanah 

lempung"stabilisasi dapat dilakukan dengan salah satu mau kombinasi dan metode 

beril.'Ut ini: 
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a.	 St3bthsast mekaIl1s 

Adalah stabilisasi yang dilakukan de-agan m~mllgkatkall kerapat31l tallah. 

Metode yang dilakulrnn adalah dengan pemampatan, baik dengan mesin gilas, 

mesin get3f, ledakall maupun tumbukan 

b.	 Stabilisasi dengan aditif 

Stabisasi ini dapat dilakukan secara fisik denganjalan memperbaiki gradasi atau 

secara kimiawi dengan menambah bahan yang bersifat mengikat tanah sehingga 

membentuk butir311-butir311 yang lebih besar. 

Pads umumnya stabilisasi t311ah lempung memakai kombinasi kedua 

metode tersebut. Pertama tanah lempung dicampur dengan bahan aditif pada kadar 

air optimum tanah asli kemudian tanah dipadatk31l. Dalam menentuk31l jumlah atau 

berat daripada tanah maupun bahan aditif yang akan dicampur A. Halim Hasmar 

(1995, fIB) memberikan persamaan : 

Berst kering tanah = 100 . We 
(100 + wopt ) 

Berst kering aditif = a ( 100 ).wc
100 100 + wopt 

- ---~----_._-----
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a.	 Stabilisasi mekanis 

Adalah stabilisasi y3Ilg dilakukan· dengan· Ineningl{atkan kerapatan tanaIi. 

Metode yang dilakukan adalah dengan pemampatan, baik dengan mesin gilas, 

mesin getID', ledakan maupun tumbukan 

b.	 Stabilisasi dengan aditif 

Stabisasi ini dapat dilakukan secara fisik denganjalan memperbaiki gradasi atoo 

secara kimiawi dengan menambah bahan yang bersifat mengikat tanah sehingga 

membentuk butiran-butiran yang lebih besar. 

Pada umumnya stabilisasi tanah lempung memakai kombinasi kedua 

metode tersebut. Pert.ama tanah lempung dicampur dengan bahan aditif pada kadar 

air optimum tanah asH kemudian tanah dipadatkan. Dalam menentukan jumlah atau 

berat daripada tamlh maupun bahan aditif yang akan dicarnpur A. Halim Hasmar 

(1995, ITB) memberikIDl persan13an : 

Berat kering tanah = 100 . We 
(100 + wopt ) 

Berat kering aditif =	 100a ( ).wc

100 100 + wopt 
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